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سخن ناشر
رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر 

و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.
فرزاد دانشور                         

    مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فهرست



به نام دادگر حق و دادیار خلق

حقوقجزایعمومییکیازمنابعاصلیومدونحقوقجزایداخلیهرکشوراست،که
بهبررسیوتحلیلمسائلکلیوعامحقوقجزا،ازجمله:تعریفجرم،اعمالمجازات
واقداماتتأمینیوتربیتیمیپردازد،درواقعمیتوانگفتکهحقوقجزایعمومی
زیربنایحقوقکیفریمحسوبمیشود،چراکهتاتعریفیازجرمومجازاتوحق
اعمالوشرایطآننداشتهباشیم،نمیتوانیمدرمورداینکهمجرمکیستوچهکسی

حقاعمالکیفررادارد؛اظهارنظرکنیم.
یکیازمهمترینمباحثیکهدرحقوقجزایعمومیباآنسروکارداریم،همینحق
اعمالکیفروتعریفدقیقیازجرممیباشد،بهعبارتدیگراینامرکهچهکسیحق
اعمالکیفروتعریفجرمراداردیکیازمباحثاساسیحقوقجزایعمومی،فلسفه
وارداستکه برجوامع اشکالهمواره این بهشمارمیرود، حقوق،وجرمشناسی
حاکمیتموجوددرهرجامعهایخودهنجارهایبهخصوصیراتعیینمیکند،سپس
براساسهنجارهایتعریفشده،نقضآنهاازسویاشخاصراجرمتلقیمیکند،در
حالیکهشایدنقضهنجارهایمزبوردرسایرجوامع،خودنوعیهنجارمحسوبشود،از

اینجاستکهبحثنسبیتجرممطرحمیشود.
دراینکتابکهتلخیصیازمجموعهمباحثحقوقجزایعمومیدرقالبنمودارو
رنگیباروشیکامالمفهومیاست،بایستههاییازحقوقجزایعمومیوضوابطیاز
حقوقجزایاختصاصیبرایانتخابگزینهصحیحبههمراهنکاتکاربردیبرایمطالعه
بیشتر)در2۰صفحه(رادرقالبنموداربهنحوکاربردیتدوینودراختیارداوطلبان
آزمونهایکارشناسیارشدودکتریحقوقکیفریوجرمشناسیونیزآزمونهای
استخدامیوکالت،قضاوت،مشاورانحقوقیوسردفتریاسنادرسمیوسایرعالقمندان

بهحقوقکیفریقراردهیم.
تدویناینکتابتقریبا5سالبهطولانجامید،دراینمدتشیوهبیانمسئله،طرح

مقدمه مؤلف



وآنالیزسؤاالتادوارگذشتهبهطولانجامیدومجموعهتدریسدردانشگاهوکالس
هایآموزشیکارشناسیارشدووکالتاستباالخرهپسازپایانکالسهایآموزشی
وکالتداوطلبانتقریراتراجمعآوریکردهاندودراوایلسال۱۳۹۷ازنظرشکلی

تنظیمشدهاست.
هدفازتدویناینکتاب،احساسنیازدانشآموختگانحقوقجزانسبتبهگزینش
مطالباساسیوموردنیازحقوقجزایعمومیوازهمهمهمترروشبیانوتدریس
آزمونهای در موفقیت کاربردی،جهت حال عین در و تلخیصی منبعی نبود و نوین
کاربردن به از اجتناب کاربردی، اصلیکتب ویژگیهای از یکی است، بوده حقوقی
واژههاواصطالحاتغامضوپیچیدهاست،کهدراینکتابسعیشدهازبهکاربردن
اینگونهواژههاواصطالحاتخودداریشود،وازآنجاییکهدانشآموختگانحقوق
دراولینگامتحصیلبادرسحقوقجزایعمومیسروکاردارند،الزمدانستهاین
مطالباینکتابرابهصورتضابطهمندوکاربردیبیانکنیم،کهمهمترینمزیت
اینگونهدستهبندیها،نظموترتیبیاستکهبهذهنخوانندهدرفراگیریمطالبداده
میشود،درکتابمزبورازمنابعبهروزحقوقجزایعمومیمطابقباقانونمجازات
اسالمیمصوبسال۱۳۹2استفادهشدهتاخوانندهمشکلینسبتبهگزینشمطالب
کتبمختلفنداشتهباشد،ازآنجاییکهمطالباینکتاببهشیوهنکتهایومفهومی
بیانشدهوازمطالبغیرضروریاجتنابشده،سعیبراینبودکهدرعینتلخیص
انتقال محترم خوانندگان به را مطالب مفهومی و ساده کامال بیانی با مطالب، بودن
دهیم،ودرموارداختالفنظرعلمایحقوقجزایعمومی،نظریکهازاستداللبرتری

برخورداربودهوموردتأییدعرفدانشگاهیبوده،پذیرفتهشد.
کتابحاضربهسهفصلکلیتقسیمشده،کهدرفصلاولبهحقوقجزایعمومی۱
باموضوعآن»جرمچیست؟«ودرفصلدومبهحقوقجزایعمومی2باموضوع
»مجرمکیست؟«ونهایتٌادرفصلسومبهحقوقجزایعمومی۳باموضوع»واکنش
جامعهنسبتبهجرمومجرمچیست؟«؛پرداختیموسعیکردیمباتدویناینکتابکه
مناسبداوطلبانآزمونهایکارشناسیارشدودکتریحقوقکیفریوجرمشناسی
ونیزآزمونهایاستخدامیوکالت،قضاوت،مشاورانحقوقیوسردفتریاسنادرسمی
است،بتوانندکهتمامیسؤاالتحقوقجزایعمومیدرآزمونهایمزبور،پاسخصحیح



دهندلکندربدترینحالت،بنظربتوانندبهغالبسؤاالتپاسخصحیحدهند.
درگزینشمطالباینکتابازموادقانونیغافلنبودهونکاتهرمادهدرذیلآنبه
صورتنموداریآوردهشود،تادیگرضرورتیبرایرجوعبهموادقانونیمرتبطبامبحث

موردنظرنباشد.
دانشجویان و قضات وکالء، آموختگان، دانش اساتید، نظراتصائبهمه ارائه منتظر
تمامی از آخر در هستیم کتاب این شکلی و ماهوی نواقص رفع به نسبت محترم
و تشکر صمیمانه اند، داشته را الزم همکاری کتاب این تدوین در که دانشجویانی

قدردانیمیکنم.
اینکتابتقدیممیشودبهاستادفرهیختهیحقوقکیفریوجرمشناسیدانشگاه

علومقضایی،جنابآقایدکترفریدمحسنی،امیدوارممقبولواقعگردد.

ومناهللتوفیق
محسندیبانژاد
دورهدکتریحقوقکیفریوجرمشناسیدانشگاهعلومقضایی-مدرسدانشگاه
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فصل 1: مکاتب



۹ فصل 1: مکاتب حقوق کيفري

مکاتب حقوق کیفری

مکاتب حقوق کیفری

دوره های حقوق کيفری
-دورهنخستینیادادگستریخانوادگییادادگستریمیانکالنها

یامسئولیتجمعی.
-دورهتعدیلنسبییاضابطهمندشدناجرایمجازاتیامسئولیت

فردی.
-دورهتعدیلکلییادادگستریعمومییاواجدجنبهعومیشدن

جرایم.

 

1- دوران نخستین



*متأسفانهاسنادومدارکموثقیازایندوراندردستنیست
واطالعاتجامعیازآنزمانوجودنداردوصرفادرخالل
افسانههاوحکایتهایمردموآثارحماسیومتونمقدسی

میتوانبعضیازویژگیهایایندورانرابهدستآورد.
*رئیسقبیلهحاکممطلققبیلهبودودرتعیینوتوصیف

ماهیتجرموپونگیاجرایمجازاتاختیارتامداشت.

پيشينه



*دورانمسئولیتجمعی.
مزیت دارای ساالری»که طایفه و پدرساالری دوران *

عدمتجاوزافرادبهقبیلههابود«.
مراحل از مرحله فردی»نخستین دادخواهی دوره *

فرگشتحقوقکیفری«.
*دورهدادستاندنیاانتقامجویی»قبیلهای«.

*دورهجادوگریوتوهینبهمقدساتالهی.
*دورهعدمتناسببینجرمومجازات.

ادبيات عصر
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عمدی به توجه بدون مسئولیت= بودن موضوعی الف(
مسئولیت به توجه بدون بودن،همچنین عمدی غیر یا

کیفریداشتنیانداشتن،مالبودنیاجانبودنو...
جرم ارتکاب عبارتی به مسئولیت= بودن جمعی ب(
توسط جرم ارتکاب بمعنای قبیله، افراد از یکی توسط
قبیله یک نماینده مجرم و بود قبیله آن افراد ی همه

محسوبمیشد.
پ(بیعدالتیدراجرایمجازات.

دولت دوره این در جرایم: داشتن خصوصی جنبه ت(
جرایم و بوده ابتدایی شکل به آنکه یا و نداشته وجود

صرفاجنبهیخصوصیداشت.

خصوصيات

2- دوره تعدیل نسبی

*دورهظهوردولتوکاهشقدرتطایفهساالری؛به
عناوین ماهیت تعیین در حدودی تا دولت عبارتی

مجرمانهدخالتداشتهاست.
*ظهورادیانمختلف.

*دورهخونبهادرآیینحمورابیوقصاصدرشریعت
موسی.

*دورهکیفرهمگانیتحتنظردولت.
*تسلیمجنایتکاربهدشمنزیرنظردولت.

*دورهسازشاختیاری.

ادبيات عصر



۱۱ فصل 1: مکاتب حقوق کيفري

*تبدیلمسئولیتجمعیبهمسئولیتفردی.
*برقراریمجازاتقصاصوپیدایشخونبها.

*برقرارینظامسازشازطریقپرداختغرامت.
*محدودیتانتقامدرزمانومکان»اماکنمتبرکیا

اوقاتشریف«.

خصوصیات

3- دوره تعدیل کلی

ادبيات عصر

*دورهاقتداردولتوضرورتمداخلهقضایی.
*نفیانتقامبهشکلابتدایی.

*ایجادارتباطبینگناهوجرموانحراف.
*رایجشدنتشویقبهتوبهواستغارمخصوصاازسوی

دینمسیحیت.
*دورهسازشاجباری.

*جرایمعمومیوغیرقابلگذشتنیزدرکنارجرایم
قابلگذشتاجرامیشد.

*دورهتشکیلمراجعقضاییو...

و خصوصيات

4- تحوالت تاریخی بنیاد های حقوق کیفری در ایران باستان



1-3� دوره هخامنشيان

کتابهایهرودوت-کتزیاس-گزنفونمثلبازگشت۱۰هزارتنوکتابیازعهدعتیقدر
موردعضویهودیاننوشتههایمصریان-کتیبههاوالواحمکشوفهدرخرابههایتخت

جمشید.

و جرایم به پانزدهم فصل در که اوستا و زند کتابهای 2-3� دوره ساسانيان
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مجازاتها و بهجرایم درفصلشانزدهم که دنیکرد کتابهای است- پرداخته مجازاتها
پرداختهاست-کتابمادیکانهزاردستانکهبزرگتریناثرحقوقیایرانباستانبهشمار

میرود-تاریخطبری.

3-3 خصوصيات

جرایم و

*جرایمعلیهپادشاهازجملهسوءقصدبهجانیامالوی.
*جرایمعلیهخانوادهپادشاه.

*جرایمشدیدفردعلیهفردمثلرشوهخواری،رابطهنامشروع
وسرقتحیوان.

*جرایمعلیهدین»توهینبهمقدسات«.
*انواعمجازاتهایاعدام،شکنجه،زندان،تبعید،مثلهکردن،

داغکردنو...
*منابعیچوناوستا»مهمترینمنبع«مادیکانیاماتیکانهزار

دستان،تاریخطبری،زندو...دردورهساسانیانوجودداشت.

مجازات ها

نامهتَنَسر=معتبرترینمنبعحقوقیایرانباستان.
تنَسرازهیربدهیربداناستکهبهپادشاهطبرستاننوشته

شدهوتوسطابنمقفعبهعربیترجمهشدهاست.
جرایمطبقایننامهبهسهدستهتقسیممیشوند؛

الف(بینبندهوخدا.ب(بینبندهوپادشاه.پ(بینبنده
وبنده.

نامه تَنَسر



۱۳ فصل 1: مکاتب حقوق کيفري

تابعنظرپادشاهوقضاتشاهیبود- رسیدگیفاقدتشریفاتو
و دفاع بود-حق تجدیدنظر غیرقابل و ای مرحله یک رسیدگی
از عام مشدده نداشت-علل وجود منصفانه دادرسی اصول سایر
جملهتعددوتکرارموجبتشدیدمجازاتمیشد-توسلبهسوگند
اثباتبیگناهیمجرمرایجشدهبود- وآزمایشایزدی)َور(در
۱8 سن تا و کیفری مسئولیت فاقد سالگی 8 سن زیر اطفال

سالگیواجدمسئولیتکیفرینقصانیافتهبودند.

آیين دادرسی
کيفری

4-دورهاسالمی

اصل و مجازاتها با جرم تناسب مجازات، و جرم بودن قانونی اصل چون اصولی
شخصیبودنمجازاتجاریبود.

دررسیدگیاصلبرقطعیتحکمبودویکمرحلهایبودنرسیدگیجزدرسه
موردکهقابلیتتجدیدنظرخواهیبود؛۱(قاضیرسیدگیکنندهصالحبهرسیدگی
قاضی دیگری قاضی باشد۳( کرده اشتباه کننده رسیدگی قاضی باشد2( نبوده

رسیدگیکنندهرامتنبهکردهباشد.
ادلهاثباتجرم:اقرار،شهادتشهود،قسامه،سوگند،علمقاضیدربرخیجرایم

مستقالودربرخیجرایمهمراهباسایرامارات.






قرآن
حدیث
اجماع
قیاس

استحسبان)استخراجاحکامشرعیازطریقتوسلبه
عقلدرجاییکهحکممسألهایاساسیباشد(

مصلحتمرسله:امریکهبهمصلحتعامهاستکهاجراشودولیشارعنسبت
بهآنسکوتکردهباشد.

منا بع 
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خصوصيات

آالهی روحی و لژن از پیکری دوگانه خصلتی از انسانی سرشت *
گرفتهشد.

*تکاملانسانازمرحلهفانیبهعالی.

*کیفرهانتیجهطبیعیاعمالانسانهستندکهآنرامکافاتعملیااثر
وضعیگناهمینامند.

* در شریعت اسالم:   


*احکامبااخالق
*تشریحباایمان
*قانونباوجدان

درهمآمیختهاست.  *مقامقانونگذاریباخدا.
*جرمیاگناهنتیجهنافرمانیازاوامرخدا.

*تعیینمصالحومفاسدوقواعدحیاتدنیویمؤمنانباخدا.

*جرممنشأیکنوعرقیتوبندگیاستواجتماعبهواسطهجرمتوسطمجرم،
مالکمجرممیشود.

*حدودبرایتکرارجرم»فایدهاجتماعی«.

*تعزیراتبرایاصالحمجرم»فایدهفردی«.

*اعمالیچونتکذیب،استکبار،نفاق،افتراقودروغازدیدگاهقرآنکریمجرماند
ونقصقوانیناخالقیوالهیاند.



مکاتبحقوقکیفری



۱5 فصل 1: مکاتب حقوق کيفري

1.مکتب عدالت مطلق یا اخالق گرایان

مبنای نظریه=عدالتواخالقایجابمیکندکهکسیکهباارادهواختیار
تاممرتکبجرمشدهاست،مجازاتشودحتیاگرمجازاتکردنویهیچ

نفعیبرایجامعهنداشتهباشد.

*پيشگامان=افالطون-ایمانوئلکانت-ژوزفدومستر

افالطون

* نظریهکفاره.

*عدالتخواهیواخالقگرایی�

* حیاتواقعیحیاتعقلی�

* بزرگترینوغایتبدیها،سمتیاستکهبهکیفرنرسیدهاست.

* عدالتوسیلهرهاییازکناهکاراناستوکیفردیدنوسیلهرهاییاز
بزرگترینبیماریها.

* کیفردادنآدمیراداناوعادلمیسازدوعدالتداروییاستکهبدن
روحراازمیانمیبرد. 

* آنکسیکهظلمکندوکیفرنبیندسیهروزترینمردماناست.

 
برخالفشعارمکتب،ضدعدالت بهعنوانهدفمجازات اجتماعی فایده *داشتن

مطلقاست.
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* از پيروان فلسفه اشراق بود�

* واقعيات تاریخی تنها منابع حقيقت اند�

* گناه نخستين همه چيز را بيان می کند و بدون آن نمی توان هيچ 
چيز را تبيين کرد� 

* سنت پرست»هرگونه تنزل و پستی کيفری است و هر کيفری 
فرجام گناهی«�

* رنجی که شاید امروز ما می بریم برای ستمی باشد که قرنها پيش 
روا یافته است� 

* باید تابع قوانين بود�

*مجرم از آنجایی که مرتکب جرم شده و جرم نوعی تجاوز به حریم 
مذهب است، لذا سزاوار مجازات است از اینرو اعمال مجازات توسط 
فرمانروا کامال عادالنه است چون او نماینده خدا بر روی زمين است�

آثار:

*درباره ی پاپ�

*شبهای سن پترسبورگ است�

* اعتقاد به جبر�

* حکمرانان به نيابت از خدا حکمرانی می کنند�

ژوزف

دو   مستر









۱۷ فصل 1: مکاتب حقوق کيفري

*ازپیروانفلسفهاخالقبود»عدالتکیفریبیشازهرچیزییکامر
شخصیاست«.

*بزهکارکسیاستکهدستوراتاخالقیرازیرپامیگذارد»فوقالعاده
اخالقگرامیباشد«.

*امرواجبمطلقامریاستکهانجامآنمطلقاًبرانسانواجباست.

*مخالفنظریهفایدهوغایتاجتماعیاست.

برخالف طبیعی »کیفرهایی قضایی و طبیعی کیفرهای به معتقد *
کیفرهایقضایی،کیفرهاییاستکهقانونگذاروضعنمیکند«.

*پذیرشقانونقصاص»اصلتساویکیفروعمل«دراجرایقصاصزیان
دیدهبایدتابعتصمیمقضاییباشد.

*نظریهجزیرهمتروک.
*تخیلوآرمانگرایی.

امانوئل
کانت

آثار:

*نقدعقلمحضوعقلعملی.

*ارکانمابعدالطبیعه.



اختالطحقوقکیفریبامذهبخطرناکبودهوموجب
تحدیدآزادیوحقوقاشخاصدرجامعهمیشود.

بیشترانتزاعیوآرمانیاستتاعملگرا.

تعریفیازعدالتارائهنمیدهد.

 انتقادات وارده
به مکتب 

عدالت مطلق

2. مکتب فایده اجتماعی یا اصالت
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مبنای نظریه=مجازاتبایدازنظراجتماعیدارایهدفوغایتباشدیعنیمفید
باشدواگرمفیدنباشد،بیهودهاستونبایداعمالگردد.

*پيشگامان=ژانژاکروسو-چزارهبکاریا-بنتام.

 



*انسانآزادقیدوبندجامعهطرفداراعدام.

*آثار=هلوئیزجدید-امیل-قرارداداجتماعی.

جرم، ارتکاب با که چرا جامعه، نظر از مجازات بودن مفید *اصول=
قراردادفیمابینجامعهومرتکبمخدوششدهاست-حقبراعمال
باشد، مفید جامعه برای اگر اعدام فرد- نه است جامعه برای مجازات
ایرادیندارد-کثرتوشدتمجازاتنشانهضعفحکومتدرمقابلهبا

جرایمارتکابیتوسطاشخاصاست.

ژان ژاک  روسو

ژرمی بنتام
 

*منفعتهمگانیبایدمیزانسنجشدرقانونگذاریمیباشد.

*آثار:

*رسالهقانونگذاریمدنیوکیفری

*نظریهکیفرهاوپاداشها

*رسالهمجازاتهاوپاداشها

*رسالهقانونگذاریمدنیوکیفری
*فیلسوفیانگلیسیبود.

*اصلحسابگریمجرم=مجرمحسابگراستازاینروبرمبناینفعو
ضرریکهازارتکابجرمعایدشمیشود،تصمیمبهارتکابجرمیا

عدمارتکابجرممیگیرد؛بهعبارتی
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